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16 400 VII Hoofdstuk VII (Departement van Binnenlandse Zaken) 
van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1981; Begroting van uitgaven; Aanwijzing en raming 
van de middelen; (inclusief het onderdeel Politie van 
Hoofdstuk VI) 

16 400 A Begroting van lasten en baten van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds voor het jaar 1981 

16 400 D Begroting van inkomsten en uitgaven van het 
Gemeentefonds voor het jaar 1981 

16 400 E Begroting van inkomsten en uitgaven van het 
Provinciefonds voor het jaar 1981 

16 400 F Begroting van lasten en baten, kapitaalsuitgaven en 
•ontvangsten van het Staatsdrukkerij' en 
Uitgeversbedrijf voor het jaar 1981 

NOTA TER VERBETERING VAN EEN MISSTELLING IN DE MEMORIE VAN 
ANTWOORD 
10 februar i 1981 

In de memor ie van an twoord , Eerste Kamer, zitt ing 1980-1981, stuk nr. 
70a, dient op blz. 1 het an twoord op vraag 1 als vo lgt te worden gelezen. 

Al le depar tementen leveren een bi jdrage aan de noodzakeli jke bezuini-

g ing. 
Het spreekt vanzelf dat daarbi j op de ui tgaven ten behoeve van de daad-

werkel i jke handhaving van de rechtsorde niet in de eerste plaats word t ge-
kort. Zoals verderop in de memor ie van an twoord bli jkt is in de afgelopen ka-
binetsperiode de sterkte van de korpsen van gemeenten met gemeentepol i -
t ie organiek aanzienli jk u i tgebreid. Ook feitel i jk heeft de sterkte een forse uit-
breiding te zien gegeven, zodat het vacaturebestand bij de gemeentepol i t ie 
per 1 januar i 1981 nog slechts 270 man bedroeg. 

Dit alles kan en moet ui teraard gevolgen hebben voor het verr ichten van 
overwerk. Zo kon worden gekomen tot ver laging van het desbetreffende 
aandeel in de personele normvergoed ing . Wat betreft het korps Rijkspolit ie 
merkt de eerste ondergetekende* op dat - gelet ook op de aanzienli jke groei 
van de feitel i jke sterkte in de afgelopen jaren - het korps in 1982 de organie-
ke sterkte zal hebben bereikt. 

Vanaf dat momen t zal - behoudens bi jzondere gevallen - geen reden 
meer zijn overwerk in de mate waar in dit thans voorkomt toe te staan. 

Als cr i ter ium voor genomen en te nemen maatregelen geldt : het garande-
ren van een aanvaardbaar peil van orde, rust en cr iminal i te i tsbestr i jd ing. De 
ui twerk ing daarvan is aan het bevoegd gezag, te weten de burgemeesters en 
het openbaar minister ie, en de pol i t ie die ui teraard, onder verantwoorde-

* hier: de Minister van justitie l i jkheid van haar beheerders, zelf voor de verwerkel i jk ing zorgt. 
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De ondergetekenden hebben bepaald niet de indruk dat de poli t ie als ge-
volg van deze maatregelen haar werk niet op verantwoorde wijze kan voort -
zetten. 

De maatregelen inzake vergoeding van overwerk in vri je t i jd - in plaats 
van geld - zijn voor alle onderdelen/korpsen van kracht. Hierbij merken de 
ondergetekenden op dat nog zoveel aspiranten de opleid ingsscholen zullen 
verlaten, dat de organieke sterkte geheel of nagenoeg geheel zal worden be-
reikt. 

De ondergetekenden beseffen dat, wel l icht meer dan tot dusverre het ge-
val was, het openbaar minister ie pr ior i tei ten moet stellen inzake het opspo-
ren van misdr i jven. 
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